Kryminalne zagadki na wakacje
Wakacje tuż za progiem. Najwyższa pora na skompletowanie lektury. Słonce, plaża i zagadka
kryminalna do rozwiązania. Oto przepis na najlepszy wypoczynek.
Nowe wydanie kultowej książki o początkach nowoczesnej kryminalistyki.

Historia literatury detektywistycznej jest niezwykle bogata. I sam fenomen kryminału jako
rozrywki analizowany był już wielokrotnie przez psychologów i socjologów światowej klasy.
Fascynuje nas zbrodnia, jako coś, co zaburza porządek i poczucie bezpieczeństwa
w otaczającym nas świecie. Dlatego też z wypiekami na twarzy śledzimy sposób, w jaki
genialny detektyw porządek ten naprawia wyjaśniając zagadkę, a zbrodniarza - przyczynę
całego zamieszania - wysyła za kratki. Pionierzy gatunku - Edgar Allan Poe, E. T. A.
Hoffmann oraz Wilkie Collins stworzyli postaci detektywów, którzy dochodzą do prawdy
na podstawie logicznej analizy faktów i wnioskowań. Dopiero jednak Arthur Conan-Doyle
i Agatha Christie wykreowali bohaterów takich, jak Scherlock Holmes i Herkules Poirot,
którzy na dobre zadomowili się w popkulturze i świadomości czytelników jako
niedoścignione wzory kryminalistycznego kunsztu.
Stulecie detektywów przedstawia jedną z najbardziej fantastycznych, a zarazem
prawdziwych historii, jakie zna świat – dzieje nowoczesnej kryminalistyki. Jej początki
sięgają drugiej połowy ubiegłego wieku, kiedy to po raz pierwszy wykorzystano badanie
odcisków palców w ustalaniu tożsamości podejrzanych, zastosowano fotografię
kryminalistyczną i wprowadzono inne nowości w skomplikowanym procesie wyświetlania
zbrodni. Jest to również epoka, w której medycyna sądowa wydarła zmarłym ich tajemnice,

toksykologia stała się skuteczną bronią przeciw truciznom i trucicielom, a balistyka osiągnęła
pewną metodę identyfikowania broni palnej na podstawie wystrzelonych z niej pocisków.
Stulecie detektywów to bez wątpienia jedna z najważniejszych i najlepiej napisanych książek
spoza literatury pięknej. Została ona nominowana w 1966 roku do nagrody im. Edgara Allana
Poe.
A oto klasyka gatunku:

Kultowa powieść Agaty Christie. Genialnie zawiązana fabuła, trzymająca w napięciu akcja
i nieoczekiwane zakończenie sprawiły, że ta książka stała się jednym z najważniejszych
kryminałów w historii.
Herkules Poirot po rozwiązaniu sprawy kryminalnej w Azji wraca do Europy. Pociąg Orient
Express, którym podróżuje, grzęźnie w zaspie śnieżnej. W nocy w niewyjaśnionych
okolicznościach ginie jeden z pasażerów. Detektyw Poirot rozpoczyna dochodzenie, a jego
podróż zamienia się w śledztwo. Fakty wskazują, że zabójca zajmuje przedział w tym samym
wagonie… Czy Poirot zdoła rozwiązać zagadkę tajemniczego morderstwa? Sprawa nie należy
do łatwych – każdy pasażer jest podejrzany.
Kryminały ze Skandynawii
Każdy szanujący się miłośnik kryminałów już dawno temu zapoznał się z trylogią
Millenium Stiega Larssona oraz kolejnymi tomami Henninga Mankella z komisarzem
Wallanderem w roli głównej. A jednak - wbrew pozorom - Larsson i Mankell to tylko
wierzchołek góry lodowej. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, po które powieści kryminalne
ze Szwecji, Norwegii, Finladii i Islandii sięgnąć w pierwszej kolejności, zapraszam do naszej
biblioteki.

Zaginięcie czteroletniej Linnei z gospodarstwa koło Fjällbacki przypomina tragiczne
wydarzenie sprzed trzydziestu lat. Z tego samego miejsca zginęła wtedy mała dziewczynka,
której ciało zostało wkrótce znalezione w pobliskim leśnym jeziorku. Do morderstwa
przyznały się dwie trzynastolatki, potem to odwołały, jednak sąd uznał je za winne, chociaż
jako nieletnie nie trafiły do więzienia. Jedna z nich mieszkała potem spokojnie w Fjällbace.
Druga wróciła po latach jako słynna hollywoodzka aktorka, aby zagrać w kręconym tam
filmie o aktorce Ingrid Bergman, która często spędzała wakacje w tej okolicy.
Patrik Hedström i jego koledzy z komisariatu w Tanumshede zaczynają szukać jakiegoś
związku między obiema sprawami, chociaż początkowo sami w niego nie wierzą. Pomaga im
Erika Falck, która pracuje nad książką o zbrodni sprzed lat.

Roger Brown uważa się za najbardziej niedocenianego łowcę głów w Norwegii. Ma zbyt
piękną żonę i zbyt drogą willę, dlatego zbyt często musi kraść dzieła sztuki. Kiedy poznaje
Clasa Greve’a, szczęśliwego posiadacza bezcennego obrazu Rubensa, niezwłocznie
postanawia wykorzystać szansę i zrobić decydujący krok w stronę finansowej niezależności.
Wartka akcja toczy się w świecie finansowej elity i przestępczym podziemiu. Morderstwa,
spektakularne pościgi samochodowe i oszałamiające tempo. Polowanie na głowy naprawdę
się zaczęło.
Czasem też dobrze przyjąć pseudonim literacki brzmiący skandynawsko. Remigiusz Mróz
czyli Ove Logmansbo

Prom płynący z Hirsthals w Danii zatrzymuje się na wodach przybrzeżnych Wysp Owczych.
Z jednostką nie ma kontaktu, nic jednak nie wskazuje na to, by miała miejsce awaria. Czy
doszło do porwania? Zamachu terrorystycznego? A może to rezultat działania szaleńca? Na
pokładzie znajduje się Katrine Ellegaard, duńska policjantka, która na własną rękę stara się
rozwikłać zagadkę. Wie tylko tyle, że ma przeciwko sobie godnego przeciwnika – ktoś
bowiem zadbał o to, by na statku wdrożono procedury awaryjne, uniemożliwiając
przemieszczanie się między pokładami. Tymczasem czekający na nią w Vestmannie
Hallbjørn Olsen odkrywa, że odpowiedzi mogą znajdować się nie na promie, ale na
archipelagu…

Tyran wyłania się z cienia…
Piętnaście lat minęło od ucieczki Sofii z sekty na Wyspie Mgieł. Od tamtej pory
nie widziano przywódcy sekty Franza Oswalda, ale kiedy przez Szwecję przetacza się
bezlitosny huragan, on wychodzi z ukrycia. Jest gotowy wyprowadzić swoją sektę w świat, a
jego nowe wyczulenie na potrzeby środowiska naturalnego zyskuje mu popularność większą
niż kiedykolwiek.
Za tą fasadą uprawia okrutną i manipulacyjną tyranię, dotykającą również dzieci w sekcie.
Dwoje z nich to jego synowie Thor i Vic, wychowywanitak, by stać się wiernymi żołnierzami
na służbie ojca. Jednak im Thor staje się dojrzalszy, tym bardziej rosną jego wątpliwości. Kim
tak naprawdę jest jego ojciec, Franz Oswald? Jak daleko jest zdecydowany się posunąć, by
zachować swoją władzę?
Sofia obecnie prowadzi schronisko dla młodych ludzi, którym udało się uciec z różnych
sekt, zostaje jednak ono zrównane z ziemią przez huragan. Obiecywała sobie, że nigdy więcej
nie będzie miała żadnego kontaktu z Oswaldem, jednak okazuje się to trudniejsze, niż
myślała. Ponownie krzyżują się ich drogi, nawet ich dzieci zostają wplątane w obłąkańczą grę
w kotka i myszkę, w której tylko jedno z nich może wygrać. Dzieci sekty to zakończenie
dramatycznej trylogii o sekcie ViaTerra, historii opartej na faktach z życia autorki, która
należała do sekty scjentologicznej i udało się jej z niej uciec.

Kolej na polskich autorów

Marszałek sejmu, Daria Seyda, budzi się w pokoju hotelowym, nie pamiętając, jak się
w nim znalazła ani co się z nią działo przez ostatnich dziesięć godzin. Jest przekonana, że
stała się ofiarą manipulacji, ale nie wie, kto ani dlaczego może za nią stać.
Tymczasem Patryk Hauer, wschodząca gwiazda prawicy, podczas prac komisji śledczej
odkrywa polityczny spisek sięgający najistotniejszych osób w kręgach władzy. Seyda i Hauer
znajdują się po przeciwnych stronach sceny politycznej. Dzieli ich wszystko, ale połączy
jedna sprawa…

W kręgach władzy trwa kryzys. Po skandalu z udziałem premiera, parlament nie zdołał
uchwalić wotum nieufności, a polityk, który miał przejąć władzę, znalazł się w szpitalu.
Prognozy zarówno dla niego, jak i dla kraju, nie są dobre.
Sytuację pogarsza fakt, że niedługo przed mającym odbyć się w Polsce międzynarodowym
szczytem, do służb specjalnych dociera informacja o możliwym zamachu. Prezydent Daria
Seyda traktuje ostrzeżenia wywiadu jako realną groźbę, ale ma pewne wątpliwości –
doniesienia bowiem pochodzą nie od sojusznika, a przeciwnika na arenie międzynarodowej.
W dodatku ktoś z otoczenia głowy państwa zaczyna sabotować prezydenturę Seydy…
Kiedy Polska staje na krawędzi chaosu, na scenie politycznej pojawia się nowy,
bezkompromisowy gracz. Zdaje się kierować słowami Winstona Churchilla, który radził:
„nigdy nie pozwól, by dobry kryzys się zmarnował”

Galicja, 1909 rok. Mimo złej opinii i niejasnej przeszłości Erik Landecki zostaje przyjęty na
czyścibuta w austriackim dworku. Jest przekonany, że los się do niego uśmiechnął. Pierwszej
nocy ginie jednak dziedzic rodu, a cień podejrzeń pada na Polaka. Szybko pojawiają się
spreparowane dowody, a Erik staje się głównym podejrzanym.
Musi walczyć nie tylko o swoją wolność, lecz także o życie – w zaborze austriackim karą za
morderstwo jest bowiem śmierć przez powieszenie.

Ostatni krąg zła.
Wrocław 1914. Maria – „narzeczona” Eberharda Mocka – co noc w swoim mieszkaniu
słyszy potępieńcze jęki i płacz dzieci. Ebi myśli, że kobieta traci rozum, ale niebawem
odkrywa szokującą prawdę, którą kryją piwnice nieczynnego dworca. Wkracza w sam środek
piekła, choć nie wie jeszcze, że jego przeciwnik – Gad – ma potężnych mocodawców, którzy
nie cofną się przed niczym.
Mock staje przed dramatycznym wyborem: ocalić matkę Marii czy niewinne dziecko? By
ukarać bezlitosnych zbrodniarzy, narazi się na śmierć w męczarniach, a pogoń za złoczyńcą
zaprowadzi go na granicę człowieczeństwa. Przekona się, że natura ludzka jest bardziej
okrutna niż bezlitosna afrykańska dżungla.

